
Rok szkolny 2018/2019 

Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny  

do Przedszkola w Purdzie 

    terminie od …………… do …………… 

Proszę o przyjęcie ........................................................................................................................ 
                   (imię i nazwisko dziecka )  

 ur. ................................................................................................................................................ 

do Przedszkola w Purdzie od godz. …......................do godz.........................  

Adres zamieszkania dziecka, rodziców lub opiekunów:  

....................................................................................................................................................... 
 (miejscowość, ulica, numer domu) 

 

Dane rodziców/opiekunów dziecka 

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów  

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………….…………………………………………………….. 

Adres zamieszkania dziecka, rodziców lub opiekunów:  

……………………………………………….............................................................................. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Numer telefon do natychmiastowego kontaktu: 

__________________________________________ 

…................................................................................... 

Dodatkowe informacje o dziecku i rodzinie mogące wpłynąć na funkcjonowanie dziecka 

w przedszkolu ( stan zdrowia: uczulenia, ewentualne potrzeby specjalne, diety itp.) 

……………………....................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 



Informacje dotyczące uiszczenia opłaty za pobyt dziecka na dyżurze wakacyjnym. 

Zobowiązujemy się do poniesienia pełnych kosztów pobytu dziecka na dyżurze wakacyjnym 

oraz terminowego ich uiszczenia /zgodnie z wysokościami i terminami obowiązującymi w  

przedszkolu dyżurnym, do którego zgłosiliśmy dziecko / 

…................................................., dnia ....................................................  
          (miejscowość)  

 

…………………………..................................                                              
           podpis opiekuna /opiekunów                           

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych. 

Wyrażam/y zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie w celach związanych z przyjęciem 

i pobytem w przedszkolu naszego dziecka, danych osobowych naszych i dziecka oraz upoważnionych do 

odbioru dziecka osób, przez Dyrektora Przedszkola zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że: 

 administratorem danych osobowych osób zadających pytanie dotyczące SIO jest Zespół Szkolno-

Przedszkolny w Purdzie, Purda 23, 11-030 Purda. 

 administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w 

sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty 

elektronicznej: gimnazjum@purda.pl 

 administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu rozpatrzenia skargi lub wniosku. 

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; 

 dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów 

prawa, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na 

rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem); 

 administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej; 

 mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora. 

Dodatkowo informujemy zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO, że: 

 przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

 podanie danych osobowych jest obligatoryjne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak 

możliwości zadania pytania dot. SIO; 

 administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe. 

…................................................., dnia ....................................................  
          (miejscowość)  

 

…………………………..................................                                              
           podpis opiekuna /opiekunów               

UWAGA: 

Dyżury wakacyjne placówek przedszkolnych w Gminie Purda odbywają się w miesiącu lipcu i sierpniu 

(każda placówka dyżuruje 1 miesiąc). W przypadku chęci zgłoszenia dziecka do przedszkola dyżurującego 

zarówno w miesiącu lipcu jak i w miesiącu sierpniu, rodzic/opiekun zobowiązany jest dokonać zgłoszenia 

oddzielnie do każdego przedszkola dyżurującego. Wykaz placówek dyżurujących dostępny jest u 

Dyrektora Przedszkola. 



Załącznik  

do karty zgłoszenia dziecka  

do przedszkola na dyżur 

wakacyjny 

        

.............................................................. 

Nazwisko i imię matki /opiekunki dziecka 

.................................................................................. 

Nazwisko i imię ojca /opiekuna dziecka 
 

 

Oświadczenie 

Do odbioru z przedszkola dziecka........................................................................................ 
      (imię i nazwisko dziecka ) 

upoważniam/y następujące osoby: 

 

1 .................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, nr dowodu osobistego,  nr telefonu) 

 

 

2 .................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, nr dowodu osobistego,  nr telefonu) 

 

 

 

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka 

od momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę.  

 

…................................................., dnia ....................................................  
          (miejscowość)  

 

 

…………………………..................................      
          podpis opiekuna /opiekunów         


